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Geachte Statenleden,

Zoals u allen weet, zijn er plannen voor het realiseren van windturbineparken in de
gemeenten Borger-Odoorn en AA en Hunze. Deze plannen behelzen 80 tot 160 windturbines
van 150 tot 198 meter hoogte. Samen met de beoogde plannen in Veendam zullen bij
realisatie de Veenkoloniën meerdere en hogere objecten bevatten dan een stad als New
York.

Dit betekent voor tienduizenden inwoners in de beide gemeenten, maar ook voor de
inwoners van de steden Stadskanaal en Musselkanaal, een zeer ingrijpende wijziging van
het totale landschap en daarmee de leefomgeving en leefomstandigheden.Wrj als belangen
behartigers van de bezorgde bewoners willen u ons ongenoegen uiten met betrekking tot het
tot nu toe gelopen proces.

Ten eerste zijn de bewoners niet geïnformeerd over het besluit dat de gemeenten Borger
Odoom en AA en Hunze mede tot zoekgebied voorwindenergie zijn aangewezen. Als de
heer Munniksma wordt gevraagd tijdens een bijeenkomst in Annen waarom de keuze is
gevallen op deze twee gemeenten, antwoordt hij dat er veel wind is. Echter de windkaart van
Nederland op 100 m. hoogte (Senter Novem juni 2005) geeft aan dat in het westen van
Drenthe meerwind is dan in de Veenkoloniën.

. Graag zouden wij alsnog van u vernemen waarom het Veenkoloniale gebied van de
gemeenten Borger-Odoorn en AA en Hunze tot zoekgebied voorwindenergie zijn
verkoze¡?

Ook blijkt de Provincie foutief geïnformeerd te zijn door de firma Raedthuys. Zij hebben u het
rapport van de firma Newcom 'Opinie onderzoek windenergie" van juli 2008 gepresenteerd
en daarbij geconcludeerd dat er draagvlak is voor windenergie in Drenthe. Echter de
geschillen commissie MOA heeft middels uitspraak van 1 mei 2Ol2beoordeeld dat het
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onderzoek juist is uitgevoerd, maar dat de conclusies uit dit onderzoek onjuist zijn
weergegeven in het rapport. Daarbij bent u als Statenlid foutief geïnformeerd en dlt heeft
mogelijk consequenties gehad voor uw beslissingen jegens windenergie.

. Gaarne zouden wij van u vernemen wat uw mening hierover is, of u door deze fout
niet vindt dat er dest'rjds anders gehandeld had moeten worden en indien u wel tot
deze conclusie komt, deze alsnog te wijzigen?

Wij constateren dat de politiek erg onduidelijk communiceert. Vanaf het bekend worden van
de plannen voert het Ministerie l&M bevoegd gezag. Dit tenrijl de Structuurvisie Wind op
Land nog niet is gemaakt. Andersom heeft de Provincie geen bevoegd gezag maar maakt
wel een gebiedsvisie Windenergie. Daar komt bij dat dinsdag 20 juni 2012 door de Minister
van l&M is toegezegd dat de gebiedsvisie van de Provincie Drenthe in de Milieu Effect
Rapportage wordt meegenomen. Deze werkwijze is de bewoners in 2e Exloêrmond,
Zuidlaren en Nooitgedacht niet zo voorgespiegeld. Ook de planning die het Ministerie ons
presenteerde klopt nu zo'n anderhalf jaar later al niet meer. Helaas moeten wij dit zelf
constateren en worden de bewoners niet geÏnformeerd over de foutieve informatie tijdens de
startnotitie. Laat staan datze worden geïnformeerd over de nieuwe planning.

. Wanneer is de gebiedsvisie windenergie van de Provincie Drenthe af en welk tijdspad
zal hierin worden gevolgd? Of moeten we daarvoor weer bij het ministerie zijn?

Ons vezoek is, om middels een uitgebreide communicatie richting de bewoners,
duidelijkheid te scheppen in het bovenstaande. Daar hebben de bijeenkomsten in Annen en
Valthermond zeker niet aan bij gedragen. Hier zijn alleen de visuele aspecten
gepresenteerd, terwijlvragen over gezondheidsaspecten, laag-frequent geluid, economische
gevolgen en krimp niet of nauwel'rjks aan bod zijn gekomen en er steeds meer vragen
bijkomen.

. Op welke termijn gaat de Provincie de bevolking informeren en op welke wijze?

Als laatste wil ik u venrittigen van het feit dat de Staten zijn geTnformeerd door de
initiatiefnemers van Windpark de Drentse Monden en Windpark Oostermoer over de
mogelijke windturbine opstellingen. Ook wij als vertegenwoordigers van de bewoners zijn in
een klein selecte groep geïnformeerd. Echter publicatie van de windturbine-opstellingen naar
de achterban was en is ons verboden door de initiatiefnemers. Daarentegen meldt de
commissie voor de MER in haar advies van windpark Oostermoer het volgende:
"De initiatiefnemers geven in de notitie R&D aan draagvlak belangrijk te vinden. Daarom
geeft de Commissie in overweging om in het MER aandacht aan bovenstaande aspecten te
besteden en de MER ook te benutten als communicatiemiddel."
Tot nu toe blijkt dit advies dan ook nog niet ter harte te zijn genomen door de
initiatiefnemers. Wij hebben dit diverse keren gemeld aan de vertegenwoordigers van DEE,
Raedthuys en Oostermoer. Echter zonder resultaat. Wij hopen dat u ons daarb'tj kunt en wilt
helpen om de initiatiefnemers te overtuigen meer en open te communiceren met de
bevolking.

Wellicht wordt u voorgespiegeld (o.a. via de media) dat Tegenwind Veenkoloniën actief
meewerkt aan de invulling van de bouwstenen en het ontwerpen van de gebiedsvisie Wind in
Drenthe. Tot op heden is elke stap door de Provincie genomen zonder enige inbreng van
Tegenwind Veenkoloniën. Zoals u wellicht weet heeft tijdens de behandeling van de eerste
bouwsteen Tegenwind Veenkolonién succesvol íngesproken tijdens het debat en moest dhr.
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Munniksma uit zijn brief veruijderen dat er geen enkele manier van samenwerking mogelijk
zou zijn.

Nu moeten we constateren dat de bouwstenen, die wij onvolledig achten en waarover wij
meerdere malen vragen hebben gesteld tijdens onze gesprekken, nog steeds als peilers
gebruikt worden voor de Gebiedsvisie Wind in Drenthe. Wijwillen met klem benadrukken dat
wij geen van de reeds afgeronde bouwstenen daarvoor geschikt vinden. Hetgeen gedaan is,
is slechts een eerste start. We missen nog steeds een correct uitgevoerd draagvlak
onderzoek (bouwsteen 1 bevat slechts een aantal interviews) en een correct uitgevoerde
Economische Effect Rapportage (EER) wat ons van groter belang lijkt dan een participatie
rapport (bouwsteen 2) waar eigenlijk niets concreets in staat over de Veenkoloniën. Meer
geschikt zou een onderzoek naar compensatie zijn geweest in plaats van participatie.
Tevens missen wij de inpassing van de EO Wijersprijs in het geheel. Hier zijn diverse
landschapsarchitecten bezig geweest met de inrichting van de Drentse- en Groninger
Veenkoloniën, tenrtrijl de heer Munniksma wel heeft aangegeven over een jaar
verantwoording hierover af te leggen aan de aanwezigen, waaronder vertegenwoordigers
van de Veenkoloniale gemeenten.

Bouwsteen 3 bevat slechts een visueel onderzoek naar enkele variaties van plaatsing in een
3D omgeving zonder dat er daadwerkelijk kaders zijn gegeven waardoor de onderzochte
opstellingen zo verschillen met het aantal megawatts dat je ze niet onderling kunt
vergelijken. Tevens is het goed hieraan de EER te koppelen.

. Wtj vragen u om de belangen van de bewoners en dus uw stemmers, goed te
behartigen en kritisch te kijken naar de huidige bouwstenen en eventuele
ontbrekende informatie van te voren te verzamelen voordat u komt tot de
gebiedsvisie \Mnd in Drenthe. Hierbij kunt u aan niet onderzochte zaken denken als:
de krimp, gezondheidsaspecten, compensatie en EER; deze komen vooralsnog in de
MER niet aan bod en ook niet in de bouwstenen. Heeft de Provincie daar nog nadere
eisen aan gesteld of laat zij daar ondezoek naar doen?

V1/rj hopen door middelvan dit schrijven dat u onze adviezen wilt meenemen in uw besluiten
en onze vragen wilt beantwoorden. Gaarne ontvangen wij van u een schriftelijk antwoord.

ln afwachting van uw reactie ,

Hoogachtend,

Namens Tegenwind Veenkoloniën

KarlVoshaart Micha van Hartingsveldt Niek Kuizenga
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